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ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1907/2006 

Έθδνζε: 2.1 Ηκ. Αλαζεώξεζεο: 20/7/2017 Ηκ. Δθηύπσζεο: 20/7/2017 

ΠΡΟΪΟΝ: VIOFOL SUPER 
 

1. ηνηρεία νπζίαο / κείγκαηνο θαη εηαηξείαο / επηρείξεζεο 
 
1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο: 

VIOFOL SUPER 

 
1.2. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο 
ρξήζεηο: 
Πξντόλ ζξέςεο θπηώλ, Λίπαζκα. 
 
1.3. ηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο: * 

Δηαηξεία: Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΑΒΔΔ 

Γηεύζπλζε επαθήο: ΤΘ 48 
ΒΙΠΔ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
570 22 ΣΙΝΓΟΣ 

Τειέθσλν: +30 2310 568656 

Γηεύζπλζε e-mail: info@efthymiadis.gr 
l.vellis@efthymiadis.gr 

 
1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο:  
Αξηζκόο ηειεθώλνπ: +302310568656 (Τειεθσληθό θέληξν 24σξεο βάζεο) 
Τει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: +30210-7793777. 
 
 

2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 
 

2.1. Σαμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο  

 

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν. 

 

 

2.2. ηνηρεία επηζήκαλζεο  

 

Σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] 

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ: 

Καλέλα. 

 

Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: 

Κακία. 

 

Γειώζεηο θηλδύλνπ: 

Κακία. 

 

Γειώζεηο πξνθύιαμεο: 

Κακία. 

 

πκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο: 

«Πξννξίδεηαη κόλν γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο». 
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2.3. Άιινη θίλδπλνη  

Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Πεξηέρεη ≥ 0.1% κηαο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ θαηάινγν ππνςήθησλ νπζηώλ πνπ πξνθαινύλ πνιύ 

κεγάιε αλεζπρία (SVHC), ζύκθσλα κε ην άξζξν 59 (1, 10) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006. 

 

 

3. ύλζεζε /ζηνηρεία γηα ηα ζπζηαηηθά 
 

3.2. Μείγκαηα  

Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά: 

Υεκηθή 
νλνκαζία 

Αλαγλωξηζηηθνί 
αξηζκνί 

Σαμηλόκεζε 
(Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) 

πγθέληξωζε 
[%] 

Boric acid 

CAS 10043-35-3 
 
Αξηζ. ΔΚ 233-139-2 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI 
005-007-00-2 
 
Reach-No 
01-2119486683-25 

Repr.1B, H360FD 1-5% 

Cu(NH4)2-EDTA 

CAS 67989-88-2 
 
Αξηζ. ΔΚ 268-018-3 
 
Αξηζ. Δπξεηεξίνπ CLP 
Annex VI -- 
 
Reach-No --  

Acute Tox.4, H302 2-5% 

To Βοπικό οξύ (boric acid), πεπιέχεται στον κατάλογο υποψήυιων ουσιών που πποκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία (SVHC), σύμυωνα με το άπθπο 59 (1, 10) του Κανονισμού (ΕΚ) απιθ. 1907/2006.  

 

Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Τάμεσλ Κηλδύλνπ θαη ησλ Η-θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, 

βιέπε θεθάιαην 16. 

 

 

4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ 
 

4.1.Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ: 

4.1.1. Γεληθέο ππνδείμεηο: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα. 
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεωλ: 210-7793777 

4.1.2. ε πεξίπηωζε 
εηζπλνήο: 

Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξό αέξα. Κξαηήζηε ηνλ δεζηό θαη ζε 
εξεκία. Ιαηξηθή βνήζεηα είλαη απαξαίηεηε αλ εκθαληζηεί δπζθνιία ζηελ 
αλαπλνή. 

4.1.3. ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ην δέξκα: 

Πιύλεηε ακέζσο θαη επηκειώο ηηο πεξηνρέο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ην 
πξντόλ κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Καιέζηε γηαηξό αλ είλαη απαξαίηεην. 

4.1.4 ε πεξίπηωζε 
επαθήο κε ηα κάηηα: 

Ξεπιύλεηε επηκειώο κε ηξερνύκελν λεξό, θξαηώληαο ηα βιέθαξα αλνηθηά 
(πξνζηαηέςηε ην κάηη πνπ δελ έρεη εθηεζεί, αθαηξέζηε θαθνύο επαθήο αλ 
ππάξρνπλ). Καιέζηε νθζαικίαηξν αλ είλαη απαξαίηεην. 

4.1.5. ε πεξίπηωζε 
θαηάπνζεο: 

Ξεπιύλεηε ακέζσο ην ζηόκα κε λεξό, θαηόπηλ πηείηε άθζνλν λεξό. Σε 
πεξίπησζε επίκνλσλ πξνβιεκάησλ, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό. 
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4.2. εκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο: 

πκπηώκαηα: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
Κίλδπλνη: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 
 

4.3. Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο: 

Μεηαρείξηζε: Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
Αγωγή: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. 
 

 

5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 
 

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα: 

Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Νεξό, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, μεξή ζθόλε, αθξόο. 

Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: 

Καλέλα γλσζηό. 

 

5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα: 

Τν ίδην ην πξντόλ δελ είλαη επηβιαβέο θαη δελ είλαη εύθιεθην. Παξαθείκελε θσηηά ελδέρεηαη λα 

ειεπζεξώζεη επηθίλδπλνπο αηκνύο. Αλ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο ηνπ πξντόληνο εκπιαθνύλ ζε θσηηά, είλαη 

πηζαλόο ν ζρεκαηηζκόο αεξίσλ αδώηνπ θαη ακκσλίαο. 

 

5.3. πζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο: 

Δηδηθόο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο: 

Απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή θαη ξνπρηζκόο ρεκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

Σπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

Πεξηνξίζηε ηε δηαθπγή αηκώλ κε λεξό. 

Τν κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα ζπιιέγεηαη ρσξηζηά. Να κελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ζπζηήκαηα 

απνρέηεπζεο ή ύδαηα. Τα ππνιείκκαηα από ηελ ππξθαγηά θαη ην κνιπζκέλν λεξό ππξόζβεζεο λα 

απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο. 

 

 

6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 
 

6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο: 

Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηελ νπζία. Μελ εηζπλέεηε αηκνύο / αεξνιύκαηα. Φνξάηε θαηάιιεια θιεηζηά 

ξνύρα εξγαζίαο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, γάληηα θαη ζε πεξίπησζε ύπαξμεο αηκώλ εμνπιηζκό 

αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο. Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα. 

 

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο: 

Μελ δηνρεηεύεηε ην πξντόλ ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα ππνγείσλ πδάησλ. 

 

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό: 

Απνξξνθήζηε κε θαηάιιειν πξνζξνθεηηθό κέζν. Η δηάζεζε ηπρόλ κνιπζκέλνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη σο απόβιεην ζύκθσλα κε ην θεθάιαην 13. 

 

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα:  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζθαιή ρεηξηζκό, έιεγρν έθζεζεο / πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ θαη ζέκαηα 

δηάζεζεο απνβιήησλ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηα θεθάιαηα 8 θαη 13. 
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7. Υεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 
 

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό: 

Φνξάηε θαηάιιεια ξνύρα πξνζηαζίαο (βιέπε θεθάιαην 8). 

Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ην πξντόλ. 

Μελ εηζπλέεηε αηκνύο / αεξνιύκαηα. 

Πξνζηαζία από ππξθαγηά θαη έθξεμε: Έρεηε δηαζέζηκε ζπζθεπή αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο. 

 

7.2. πλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ: 

Η ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο λα κελ είλαη κηθξόηεξε από +5˚C θαη κεγαιύηεξε από +40˚C. 

Πξνζηαηέςηε ην πξντόλ από αθαζαξζίεο θαη κελ αθήλεηε λα μεξαλζεί. 

Γηαηεξείηε ηα δνρεία εξκεηηθά θιεηζηά. Μελ απνζεθεύεηε ζε κεηαιιηθά δνρεία (θίλδπλνο δηάβξσζεο). 

Να δηαηεξείηαη ρσξηζηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 

 

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο:  

Αλαηξέμηε ζηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. Πξντόλ ζξέςεο θπηώλ, Υγξό Λίπαζκα. 
 

 

8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 
 

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ: 

Σπζηαηηθά κε νξηαθέο ηηκέο πξνο έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο: 

Τν πξντόλ δελ πεξηέρεη πνζόηεηεο πιηθώλ γηα ηα νπνία έρνπλ ζεζπηζηεί νξηαθέο ηηκέο πνπ απαηηνύλ 

έιεγρν ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο: 

8.2.1. Γεληθά κέηξα πξνθύιαμεο θαη πγηεηλήο: 

Μελ ηξώηε ή πίλεηε θαηά ηελ εξγαζία. 

Αθαηξέζηε ακέζσο όιν ηνλ ιεξσκέλν θαη κνιπζκέλν ξνπρηζκό. 

Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ην πξόζσπν ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

 

8.2.2. Δμνπιηζκόο αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

Αλαπλεπζηηθή 
πξνζηαζία: 

Γεληθά δελ απαηηείηαη. 
Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ 
αεξνιπκάησλ θαη πγξήο νκίριεο. 

Πξνζηαζία ρεξηώλ: Πξνζηαηεπηηθά γάληηα από θανπηζνύθ ή πιαζηηθό. 
Πξνζηαζία καηηώλ: Γπαιηά αζθαιείαο. 
Πξνζηαζία ζώκαηνο: Κιεηζηά ξνύρα εξγαζίαο. 
 

8.2.3. Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο: 

Γεληθέο ππνδείμεηο: Βιέπε θεθάιαην 6. 

 

 

9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο 
 

9.1. ηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο: 

Μνξθή: Υγξό θξπζηαιιηθό αηώξεκα 
Υξώκα: Πξάζηλν πξνο θαθέ 
Οζκή: Φαξαθηεξηζηηθή ηνπ πξντόληνο 
Σηκή pH: ~ 6.5 (αξρηθή κνξθή πξντόληνο) 

~ 7 (πδαηηθό δηάιπκα 16 g/l ζηνπο 20˚C) 
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Αιιαγή θπζηθήο 
κνξθήο: 

Δμάηκηζε λεξνύ ζε ζεξκνθξαζίεο > 100˚C 

εκείν ηήμεωο: Με θαζνξηζκέλν 
εκείν δέζεωο: Με θαζνξηζκέλν 
εκείν αλάθιεμεο: Με εθαξκόζηκν 
Δπθιεθηόηεηα: Με θαζνξηζκέλν. Τν πξντόλ δελ πξνάγεη ηελ θσηηά. 
Απηαλάθιεμε: Γελ απηαλαθιέγεηαη 
Κίλδπλνο έθξεμεο: Γελ παξνπζηάδεη θίλδπλν σο αηώξεκα 
Σάζε αηκώλ: Με θαζνξηζκέλν 
Ππθλόηεηα: ~ 1.5 g/cm

3
 (20˚C) 

Γηαιπηόηεηα ζε λεξό: ~ 200 g/l (20˚C) 
 

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

 

 

10. ηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηκόηεηα 
 

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

10.2. Υεκηθή ζηαζεξόηεηα: 

Γελ απνζπληίζεηαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Τν πξντόλ είλαη ζηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. 

 

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ: 

Η αληίδξαζε κε αιθάιηα απειεπζεξώλεη ακκσλία. 

 

πλζήθεο πξνο απνθπγήλ: 

Θεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο από +40˚C. 

Πξνζηαηέςηε ην πξντόλ από μήξαλζε. 

 

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά: 

Αιθάιηα. 

 

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο: 

Σε πεξίπησζε πνπ κεγάιεο πνζόηεηεο ηνπ πξντόληνο εκπιαθνύλ ζε θσηηά, είλαη πηζαλόο ν ζρεκαηηζκόο 

αεξίσλ αδώηνπ θαη ακκσλίαο. 

 

 

11. Σνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο: 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηνμηθνινγηθά δεδνκέλα. 

Με βάζε παξόκνηα ζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη: LD50 (από ην ζηόκα, αξνπξαίνη) > 5000 mg/kg 

 

Γηάβξωζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο: 

Δπαθή κε ην δέξκα πξνθαιεί ειαθξύ εξεζηζκό. 

 

νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ηωλ καηηώλ: 

Δπαθή κε ηα κάηηα πξνθαιεί ειαθξύ εξεζηζκό. 
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Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο: 

Η εηζπλνή αηκώλ / αεξνιπκάησλ πξνθαιεί ειαθξύ εξεζηζκό ησλ βιελλνγόλσλ κεκβξαλώλ θαη βήρα. 

 

Μεηαιιαμηνγέλεζε βιαζηνθπηηάξωλ: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Καξθηλνγέλεζε: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγωγή: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - κνλαδηθή έθζεζε: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Όξγαλν ζηόρνπ ζπζηεκηθνύ δειεηεξίνπ - Δπαλεηιεκκέλε έθζεζε: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

Πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνμηθόηεηα: 

Γελ ππάξρεη πεξηγξαθή νπνηνλδήπνηε ηνμηθώλ ζπκπησκάησλ κεηά από θαηάπνζε. Ωζηόζν βάζε ηεο 

δνκήο ηνπ πξντόληνο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη δηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ ειεθηξνιπηώλ. 

Η ιήςε κεγάισλ πνζνηήησλ νδεγεί ζε αξγή απνξξόθεζε θαη δηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ 

ειεθηξνιπηώλ. 

Γελ κπνξνύλ λα απνθιεηζηνύλ άιιεο επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο. 

Τν πξντόλ λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θαηάιιειε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη γηα ρξήζε ρεκηθώλ.  

Γελ αλακέλνληαη ηνμηθνινγηθέο επηδξάζεηο όηαλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ απαηηνύκελε επηκέιεηα 

θαη πξνζνρή. 

 

 

12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 
 

12.1. Σνμηθόηεηα: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα νηθνηνμηθνινγηθά δεδνκέλα γηα ην πξντόλ. 

 

Ομεία ηνμηθόηεηα: 

Τα παξαθάησ εθαξκόδνληαη γεληθά ζε ηόληα ραιθνύ, καγγαλίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ: 

Τνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

 

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: 

Τα αθόινπζα ηζρύνπλ γηα άιαηα ethylenediamintetraaceticacid γεληθόηεξα: 

Βηνινγηθή απνηθνδόκεζε: Διαθξώο βηνδηαζπώκελα 

Διαθξώο εμαιείςηκα (κείσζε DOC <20%) 

 

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
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12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΣ θαη αΑαΒ: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 

12.6. Πξόζζεηα ζηνηρεία: 

Μελ επηηξέπεηε ηελ δηνρέηεπζε ηνπ πξντόληνο ζε απνρεηεύζεηο/ επηθαλεηαθά ύδαηα/ απνζέκαηα 

ππνγείσλ πδάησλ. 

Γελ αλακέλνληαη νηθνινγηθά πξνβιήκαηα όηαλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ απαηηνύκελε επηκέιεηα 

θαη πξνζνρή. 

 

 

13. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 
 

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ: 

Πξνϊόλ: Η εηζρώξεζε ηνπ πξντόληνο ζε ππόλνκν, θνίηεο λεξνύ ή ζην έδαθνο πξέπεη λα 
απνθεύγεηαη. Με ξππαίλεηε ζηεθνύκελα ή ηξερνύκελα λεξά κε ην πξντόλ ή ην πιηθό 
ζπζθεπαζίαο. 
Υπνιείκκαηα θαη κε αλαθπθιώζηκα δηαιύκαηα δηαρεηξίδνληαη σο επηθίλδπλα 
απόβιεηα, κε ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ. 
 

Μνιπζκέλε 
ζπζθεπαζία: 

Η κνιπζκέλε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα εθθελώλεηαη όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη 
λα απνξξίπηεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηελ νπζία/παξαζθεύαζκα. 
Ο θαζαξηζκόο ηεο κνιπζκέλεο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα γίλεη κε λεξό. 

 

 

 

14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 
 

Γελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ADR, RID, IMDG θαη IATA. 

 

 

 

15. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 
 

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία 

ή ην κείγκα:  

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο: 

Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
 

 

16. Άιιεο πιεξνθνξίεο  

Πιήξεο θείκελν ησλ ηάμεσλ θηλδύλνπ θαη ησλ Η-θξάζεσλ, εθόζνλ αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 2 ή 3: 
 
Σάμεηο Κηλδύλνπ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

Repr. Τνμηθόηεηα ζηελ Αλαπαξαγσγή 
Acute Tox. Ομεία Τνμηθόηεηα 
 

Η-θξάζεηο ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) Νν.1272/2008 [CLP]: 

H360FD Μπνξεί λα βιάςεη ηε γνληκόηεηα. Μπνξεί λα βιάςεη ην έκβξπν. 
Η302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
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Τα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζ΄ απηή ηε δεκνζίεπζε βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία. 
Δλόςεη ησλ πνιιώλ παξαγόλησλ πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξντόληνο καο, απηά ηα ζηνηρεία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αγνξαζηή από ηελ ππνρξέσζε λα δηεμαγάγεη 
δηθέο ηνπ έξεπλεο θαη δνθηκέο, νύηε απηά ηα ζηνηρεία ππνλννύλ θάπνηα εγγύεζε γηα νξηζκέλεο ηδηόηεηεο, 
νύηε ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πξντόληνο γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Οπνηεζδήπνηε πεξηγξαθέο, δεδνκέλα, 
αλαινγίεο, βάξε θιπ. πνπ δίλνληαη ζην παξόλ κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο πξνεγνύκελε 
ελεκέξσζε θαη δελ απνηεινύλ ζπκθσλεκέλε ζπκβαηηθή πνηόηεηα ηνπ πξντόληνο. Δίλαη ππεπζπλόηεηα 
ηνπ απνδέθηε ησλ πξντόλησλ καο λα εμαζθαιίζεη όηη ηεξνύληαη νπνηαδήπνηε απνθιεηζηηθά δηθαηώκαηα 
θαη ηζρύνληεο λόκνη θαη λνκνζεζία. 
 
 
(*) Ο αζηεξίζθνο ππνδεηθλύεη κηα ηξνπνπνίεζε από ηελ πξνεγνύκελε έθδνζε. 
 


